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WŁÓKNO SZKLANE
STOJAK DO WŁÓKNA

Proponujemy włókno szklane Ø6mm, Ø9mm, Ø11mm w odcinkach określonych przez klienta.
Oferowany przez GAMM-BUD pręt z włókna szklanego przeznaczony do zaciągania kabli, jest niezbędny w każdej
firmie zajmującej sie pracami kablowymi. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wybranie najlepszych w
Europie dostawców tego wyrobu. Włókno wykonane jest z laminowanych żywicą syntetyczną włókien szklanych.
Specjalny układ ostatniej warstwy tworzącej tzw. "oplot" daje szczególnie wysoką wytrzymałość na zginanie i
wyboczenie. Zewnętrzna ochronna warstwa z najwyższej jakości termoplastycznego tworzywa sztucznego zmniejsza do
minimum tarcie przy jednoczesnej bardzo dużej odporności na ścieranie. Producent włókna posiada certyfikat ISO
9002. Włókno jest obustronnie zakończone mosiężnymi końcówkami z gwintem M 12. W celu ułatwienia pracy pręt
zwinięty jest na specjalnym stojaku zaopatrzonym w kółka i blokadę. Do wyposażenia należy aluminiowa końcówka
ułatwiająca przeciskanie pręta przez kanalizacje oraz szekla do zamocowania pończochy kablowej.
Na życzenie dostarczamy wszystkie elementy jako części zamienne.
Dane techniczne:
gęstość 2.1 g/cm3
zawartość szkła w laminacie 80%
wydłużenie zrywające < 2.8 %
moduł < 2.8 %
wytrzymałość na rozerwanie < 1.5 * 103 N/mm2
minimalny promień gięcia 450 - 250 mm

W przypadku złamania pręta można dokonać naprawy przez wklejenie specjalnej mosiężnej tulejki
łączącej (proponujemy ZESTAW NAPRAWCZY DO WŁÓKNA)
Aby zapobiec skręceniu sie włókna i wydłużyć jego żywotność należy składować je na przystosowanym do
tego celu stojaku. Rodzaj stojaka dobieramy do średnicy i ilości zamawianego włókna.
Maksymalna długość włókna jaką można nawinąć na stojak

Maks dł włókna
Stojak mały
Stojak średni
Stojak standardowy
Stojak duży

018S
018M
018
018X

dla włókna Ø 6mm
60mb
190mb
300mb
350mb

dla włókna Ø 9mm
Nie stosuje się
70mb
250mb
350b

dla włókna Ø 11mm
Nie stosuje się
Nie stosuje się
150mb
300mb

Wymiary stojaków
Stojak mały /bez kół/
Stojak średni
Stojak standardowy
Stojak duży

Wys x szer x gł (od koła do koła)
61 x 45 x 21cm
77 x 76 x 31cm
117 x 100 x 56cm
117 x 100 x 56cm
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Ø obręczy
49cm
68cm
93cm
104cm
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kapitał zakł. 25.000,00zł
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waga /ok./
5kg
10kg
15kg
20kg

Tel. +48 91/ 483-50-11, 483-11-57
Tel. +48 604-47-44-44
e-mail: info@gamm-bud.pl

